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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

28-2-2018 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, John Nilsson, Knud Weiss, Anders Ene-
voldsen, Lis Bentin 

Lis Bentin 

 

 

 

Afbud Erik Krogsbak 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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014/18 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 31. januar 2018.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 31. januar 

2018. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 31. januar 2018.  

  

015/18 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

formanden til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

016/18 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

administrationen til efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  

  

017/18 Fællesmøde for alle afdelingsbe-

styrelser den 15. marts 2018 

Beslutning 

Administrationen ønsker organisationsbestyrel-

sens tilkendegivelse af eventuelle punkter til  

orientering eller drøftelse på det kommende fæl-

lesmøde for alle afdelingsbestyrelser. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

administrationens forslag til indhold på 

fællesmødet for alle afdelingsbestyrel-

ser den 15. marts 2018.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle punkter til orientering eller drøftelse 

på fællesmødet for afdelingsbestyrelser den 15. 

marts 2018.   
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018/18 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bygge- 

og renoveringssager, herunder bl.a. afdelin-

gerne: 

5 Grønttorvet m.m.  

7 Tietgensvej – Renovering/genopretningsarbej-

der 

11 Lindevænget/Vendsysselvej – afslutning af 

byggesag. 

13 Holger Brodthagensvej – Renovering/genop-

retningsarbejder 

23 Solvænget – Renovering/genopretningsar-

bejder 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

58 Bryghusgrunden – Nybyggeri  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

019/18 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på beboer-

klagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og advokatsager 

til efterretning.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

020/18 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 23. februar 2018 

ingen ledige boliger.  
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Indstilling 
Organisationsbestyrelsen tager status 

på udlejningssituationen til efterret-

ning.   At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

  

021/18 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

Ingen punkter under eventuelt. 

  

022/18 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 21. marts 2018 

kl. 15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund af anden mødeaktivitet er 

næste møde aftalt til 5. april 2018 kl. 

15.30. 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


